
             

Gemensamt uttalande från Svenska Läkaresällskapets utbildningsdelegation 

och Sveriges läkarförbunds utbildnings- och forskningsdelegation 

 

Rekommendation ang. lärandemålet medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete under ST 

 

Att verka som läkare i en tid där omvärlden ständigt förändras och den medicinska kunskapen 

utvecklas ställer, förutom de självklara kraven på medicinsk kunskap, även stora krav på 

förmågan att kritiskt granska och värdera nya medicinska rön, för att på ett ändamålsenligt 

sätt kunna utnyttja dessa för patienten och samhällets bästa. 

 

Svenska Läkaresällskapets utbildningsdelegation och Sveriges läkarförbunds utbildnings- och 

forskningsdelegation välkomna därför att den nya ST-utbildningen innehåller mål inom 

området medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete. Kompetens inom dessa områden är en 

nödvändig förutsättning för att kunna verka som läkare! Vi vill därför understryka vikten av 

att detta mål ges lika stor tyngd i ST-utbildningen som de övriga målen. 

I Socialstyrelsens författning anges inte några direktiv för omfattningen av det vetenskapliga 

arbetet. Vi har dock vid möten med specialitetsföreningar/sektioner funnit att det finns starka 

önskemål om gemensamma riktlinjer för hur målet kompetens inom medicinsk vetenskap och 

kvalitetsarbete ska utformas. Svenska Läkaresällskapets utbildningsdelegation och Sveriges 

läkarförbunds utbildnings- och forskningsdelegation vill därför efter en gemensam beredning 

av frågan lämna följande gemensamma rekommendation: 

 

Arbetets omfattning 

Det individuella vetenskapliga arbetet bör omfatta minst 10 veckor under hela ST perioden, 

inklusive de teoretiska kursmomenten. Kvalitetsarbetet, som får anses utgöra ett självklart 

inslag i det ständigt pågående förbättringsarbetet inom en verksamhet, inkluderas tidsmässigt 

inte i detta, men kursmoment och ämnesområde kan vara gemensamma. 

 



Handledning 

Vetenskaplig kompetens (motsvarande doktorsexamen) ska finnas med i planering och 

utformning av arbetet. Saknar ordinarie handledare vetenskaplig kompetens, bör vetenskaplig 

handledning knytas till arbetet på annat sätt för att säkerställa kvaliteten. Vetenskaplig 

kompetens kan t.ex. tillhandahållas via specialitetsföreningarna/sektionerna centralt eller 

alternativt på det lokala planet genom samverkan inom näraliggande specialiteter. Den 

vetenskapliga kompetensen behöver inte ligga inom den egna specialiteten om 

ämneskompetens kan tillhandhållas via ordinarie handledare eller på annat sätt inom 

specialiteten.  

 

Granskning 

Det vetenskapliga arbetet bör granskas av professionens företrädare, och minimininivån, för 

att kunna utses till vetenskaplig granskare, bör vara doktorsexamen. Vi vill också understryka 

betydelsen av att de vetenskapliga arbetena uppmärksammas inom respektive 

specialitetsförening/sektion. 

Dessa rekommendationer ska ses som ett stöd för de specialitetsföreningar/sektioner som 

önskar vägledning i utformandet av målet kompetens inom medicinsk vetenskap och 

kvalitetsarbete. Vi är medvetna om att förutsättningarna för specialitetsföreningar/sektioner 

varierar och att uppfattningen om hur målet kompetens inom medicinsk vetenskap och 

kvalitetsarbete ska utformas kan skilja sig åt. Det är dock vår gemensamma uppfattning, att 

för att uppfylla syftet med lärandemålet kompetens inom medicinsk vetenskap, så utgör 

ovanstående rekommendation en miniminivå.  
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